
შპს ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი’’ 

ავტოგასამართი სადგურები : 

ქ.თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო : 

1. „ფორტუნა“- თბილისი ვაკე-საბურთალო / აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ; 

2. „ბოტანიკა“- დიდუბე ვაკე-საბურთალო / საქართველოს სამხედრო გზა ბოტანიკის ინსტ.მოპ; 

3. „ბელიაშვილი 1“- თბილისი დიდუბე-ჩუღურეთი / ბელიაშვილის ქ. მიონის მიმდ. ტერ; 

4. „ვახუშტი“- თბილისი დიდუბე-ჩუღურეთი/ხოშარაულის, ელიავას. მტკ. მარც. სან. და 

ვახუშტის ხიდს შორის; 

5. „თამარაშვილი“- თბილისი ვაკე-საბურთალო / თამარაშვილის 12; 

6. „საბურთალო“- თბილისის საბურთალოს რაიონი / საბურთალოს ქ. 18; 

7. „სანაპირო 1“- თბილისის საბურთალოს რაიონი / მტკვრის მარჯვენა სანაპირო ; 

8. „გულია“- თბილისი / გულიას 12; 

9. „ქავთარაძე“ - თბილისი ვაკე-საბურთალო / ქავთარაძის 19 

ქ.თბილისი, მტკვრის მარცხენა სანაპირო : 

10. „ლილო“ - თბილისი ისანი-სამგორი / კახეთის გზატკეცილი 

11. „აეროპორტი 1“- თბილისი ისანი-სამგორი / კახეთის გზატკეცილი #44762 ს/ნ; 

12. „აეროპორტი 2“- თბილისი ისანი-სამგორი / სავაჭრო საბითუმო ბაზა ცეკავშირის მიმდ.ტერ; 

13. „დიდუბე“ თბილისი დიდუბე-ჩუღურეთი / მტკვრის მარცხენა სანაპირო გუდაუთის ქ. 

კვეთაზე; 

14. ,,ალიგატორი’’ - თბილისი ისანი-სამგორი / რიტუალების სასახლის მიმდ.; 

15. „გურამიშვილი 1“- თბილისი გლდანი-ნაძალადევი / გურამიშვილის გამზ. 84; 

16. „გურამიშვილი 2“- თბილისი გლდანი-ნაძალადევი / გურამიშვილის გამზ.N15 

(01.12.09.021/114); 

17. „თბილისის ზღვა“ - თბილისი გლდანი-ნაძალადევი / თბილისის ზღვა 01.12.21.001.108; 

18. „სანაპირო 2“ - თბილისი გლდანი-ნაძალადევი / ქსნის ქ. (არ მისული დიდუბის ხიდთან); 

19. „შეშელიძე 1“- თბილისის გლდანის რაიონი / სარაჯიშვილის ქ.; 

20. „შეშელიძე 2“ - თბილისის გლდანის რაიონი / თ.შეშელიძის 34; 

ქვემო ქართლი : 

21. „რუსთავი კომპლექსი “- თბილისი, წითელი ხიდის გზატკეცილი მე-19 კმ; 

22. „გარდაბანი“- გარდაბანი, აღმაშენებელის ქ. თბილსრესის მოედნის მ/ტ 

23. „რუსთავი ცენტრი“- რუსთავი, შარტავას გამზირი; 

24. „თელეთი“- გარდაბმის რაიონი, სოფელი წალასყური; 

25. ,,ბოლნისი’’ - ბოლნისის რ-ნი, ქალაქი ბოლნისი; 

26. “დმანისი“- დმანისის რ-ნი, შემოსასვლელი მონუმენტის მიმდებარე ; 

27. „მარნეული“ - მარნეული ქუჩა რუსთაველი; 

28. „შულავერი“- მარნეული, ქვემო სარალი; 

29. „სადახლო“- მარნეულის რაიონი, სადახლო; 

30. „მარტყოფი-თბ. შემოვლითი’’ - გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი; 

კახეთი : 

31. „ჩალაუბანი“- სოფ.ჩალაუბანი; 

32. „ყვარელი“- ყვარელი; 

33. „საგარეჯო“- კახეთის გზატ.N14; 

34.  „გომბორი“- ვარდისუბანი (გომბორის მიმართ); 



35.  „კაბალი“ სოფ.კაბალი და სოფ.დონას კვეთა; 

36. „ახმეტა“- რუსთაველის ქუჩა; 

37. „დედოფლისწყარო“- დედოფლისწაროს, რუსთაველის #1; 

38. “თელავი“ - ქ. თელავი, აღმაშენებლის 15ა 

რაჭა-იმერეთი: 

39. “ზესტაფონი“- ზესტაფონი, სტაროსელსკი #16; 

40.  „იანეთი“- სამტრედიის რ/ნი სოფ.იანეთი; 

41. „ქუთაისი 1“- ქ.ქუთაისი. ფხაკაძის #16; 

42. „ნიკეა“- ქუთაისი, ნიკეას #8; 

43. „ტყიბული“ - ტყიბული, ტყვარჩელის #17; 

44. ,,ამბროლაური’’ - ამბროლაური, ვაჟა ფშაველას ქუჩა; 

45. ,,ჭიათურა 1“ - ჭიათურა, აბაშიძის #15 ; 

46. „დაფნარი“- სამტრედიის რ/ნი სოფ.დაფნარი; 

აჭარა: 

47. „ბარცხანა“- ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი; 

48. „გონიო“- გონიო, ანდრია პირველწოდებულის ქ 8 ; 

49. „მაკდონალდსი“- ბათუმი, მაკდონალდსი, ხიმშიაშვილის ქ; 

50. „ქედა“- ქედა, ცხემნა; 

51. „ხელვაჩაური“- ხელვაჩაური ,ფრიდონ ხალვაშის გამზ. 144; 

52. „ანგისა“- ქ.ბათუმი, ანგისას დასახლება; 

53. „ბაგრატიონი“- ჰ.აბაშიძის ქ# 91 (ყოფილი ბაგრატიონის ქ); 

54. „ქობულეთი“- ქობულეთი რუსთაველის ქ 109 

ქართლი-ახალციხე: 

55. „გორი“- ცხინვალის გზატკეცილი N8; 

56. „ხაშური“- ხაშური, იმერეთის ქ. N36; 

57. „ბორჯომი“- ბორჯომი, აღმაშენებლის. ქ; 

58. „ურბნისი“- ქარელის რ. სოფ. ურბნისი; 

59. „ახალციხე’’- აბასტუმანის გზატკეცილი; 

60. „ბაკურიანი“- ბორჯომის ქ. N55 

მცხეთა-მთიანეთი: 

61. სტეფანწმინდა - ყაზბეგის რაიონი / დაბა სტეფანწმინდა 740111056 

გურია-სამეგრელო-სვანეთი: 

62. „ლანჩხუთი“- ლანჩხუთი, სოფ. გვიმბალაური, აღმაშენებლის ხეივანი 

63. „ჩოხატაური“- ჩოხატაური, დუმბაძის №41 ; 

64. „ოზურგეთი“- ოზურგეთი, თაყაიშვილის ქუჩა 48; 

65. „ფოთი 3 “- ფოთი, ლარნაკას ქ; 

66. „ზუგდიდი 1“- სოფ . ჭითაწყარი ; 

67. „სენაკი 1“ - ღვინჯილიას ქ # 4 ; 

68. „ჯვარი“- წალენჯიხის რაიონი, დაბა ჯვარი, ანდრია პირველწოდებულის #85; 

69. ,,მესტია’’- დაბა მესტია , ფარჯიანის ქ #25 

 



 

ნავთობბაზები : 

1. ქ.თბილისი, ქიზიყის ქუჩა # 19-21-23 ; 

2. სამტრედია, ბახტაძის ჩიხი 1, #23 

3.ქ.თბილისი , ქვემო ალექსეევკა, ალექსეევკის ქუჩა 

 

 


